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Assunto: 
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1. OBJETIVO 
a. Estabelecer procedimentos e responsabilidades nos processos de análises de MEL no âmbito da SPO e SAR. 

b. Ordenar o fluxo da informação no intuito de finalizar tais análises em até 90 dias a partir do protocolo do 

pedido, contabilizando-se os dias em que os documentos se encontram em poder da ANAC. 

2. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

2.1. Público Alvo 

a. Servidores que estejam envolvidos nos processos de análise de MEL. 

2.2. Revogação  

a. Este MPR revoga o Manual de Procedimento Interno 900-12 Revisão 0 (MPRI-900-12 Revisão 0), intitulado 

“Procedimento para Análise de MEL – Minimum Equipment List (Lista de Equipamento Mínimo) de 

Operadores Aéreos”, de 23 de maio de 2011. 

2.3. Fundamentação 

a. Este MPR é fundamentado no art. 38, no art. 43, inciso VII e o art. 53, inciso II, da Resolução nº 110, de 15 de 

setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União, no 180, S/1, P. 30, de 21 de setembro de 2009, com 

as alterações posteriores.  

2.4. Divulgação 

a. Este MPR é documento reservado da Agência e é disponibilizado apenas para os servidores lotados na 

Superintendência de Padrões Operacionais e Superintendência de Aeronavegabilidade. Outras pessoas 

somente podem ter acesso a este documento mediante autorização expressa do Superintendente de 

Padrões Operacionais ou do Superintendente de Aeronavegabilidade. 

2.5. USOAP/CMA 

a. Este procedimento está associado às Questões de Protocolo – PQ – do USOAP/CMA “5.321 CE-2 AIR” e “4.127 

CE-5 OPS”. 

2.6. Definições e Acrônimos 

a. Para efeitos destes MPR, se aplicam as definições constantes nos seguintes documentos: 

i. IAC 3507-121/135 – 1298 - Normas e Procedimentos para a confecção e aprovação de listas mestras 

de equipamentos mínimos (MMEL) e de listas de equipamentos mínimos (MEL); 
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ii. MPR-900.04/SAR  Revisão 05 – Manual do Inspetor Volume 4 – Equipamentos de Aeronave e 

Autorizações Operacionais– Capítulo 4 – Seção 1 – Avaliação da Lista de Equipamentos Mínimos (MEL); 

iii. MPR-900.50/SAR-SSO – Conteúdo em ambiente de compartilhamento SharePoint dos Operadores 

Aéreos; 

iv. MPR-900 volume 4 Revisão 04 - Manual Do Inspetor Volume 4 – Equipamentos De Aeronave e 

Autorizações Operacionais; 

v. MPR-0008/SPO - Procedimentos para utilização das ferramentas de acompanhamento de processos 

de análise documental e de emissão de auto de infração; 

vi. IS nº 119-001 Processo de certificação de empresa de transporte aéreo regida pelo RBAC 121; e 

vii. IS- nº 119-004 Processo de certificação de empresa de transporte aéreo regida pelo RBAC 135. 

b. Para os efeitos deste manual são válidos os acrônimos previstos na IAC 3507, e também os seguintes: 

(M)   Procedimento de manutenção associado a um item da MEL; 

(O)   Procedimento de operação associado a um item da MEL; 

ATA   Air Transport Association (Specification 2200 - Brakedown Standard Number); 

FOP   Formulário de Operações; 

GCTA   Gerência de Certificação de Operações de Transporte Aéreo; 

GGAC  Gerência Geral de Aeronavegabilidade Continuada; 

GOAG  Gerência de Operações de Aviação Geral; 

GTAR  Gerência Técnica de Aeronavegabilidade; 

MEL   Minimum Equipment List; 

MMEL  Master Minimum Equipment List; 

MPRI   Manual de Procedimento Interno; 

RBAC   Regulamento Brasileiro da Aviação Civil; 

RBHA   Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica; 

SAR 121 Sistema de Controle de Processos da GGAC referente aos operadores 121; 

SAR 135 Sistema de Controle de Processos da GGAC referente aos operadores 135; 

SIGAD  Sistema de Gestão Arquivística de Documentos da Agência Nacional de Aviação Civil; 

SAR   Superintendência de Aeronavegabilidade; 

SPO   Superintendência de Padrões Operacionais; 

TFAC Taxas de Fiscalização da Aviação Civil. 

3. RESPONSABILIDADES/CARGOS 
a. É de responsabilidade da equipe de apoio vinculada à Gerência responsável pelo processo: 

http://www.anac.gov.br/Default.aspx
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i. inserir informações no controle da SPO; e 

ii. receber e autuar os processos. 

b. É de responsabilidade do gerente responsável pelo processo: 

i. acompanhar a equipe de apoio e servidor designado para a análise; e 

ii. aprovar o envio dos formulários. 

c. É responsabilidade do servidor designado da SPO: 

i. analisar o processo de análise de MEL; 

ii. disponibilizar informações no espaço compartilhado entre SPO e SAR; e 

iii. comunicar eventuais decisões ao operador. 

d. É responsabilidade servidor designado da SAR: 

i. analisar parte do processo de MEL, quanto a área de aeronavegabilidade; 

ii. responder ao servidor da SPO quanto à decisão da análise; e 

iii. disponibilizar informações no espaço compartilhado entre SPO e SAR. 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1. Disposições Gerais 

a. Para os propósitos deste MPR quando forem citados os FOP, estes se referem aos formulários contidos nas 

IS nº 119-001 e os correspondentes na IS nº 119-004. Por exemplo, quando referenciado o FOP 107, ele pode 

referir-se tanto ao FOP 107 da IS nº 119-001 como ao FOP 107-135 da IS nº 119-004, salvo especificação em 

contrário. 

b. Segundo a IAC 3507, caso seja lançada uma nova revisão para a MMEL, mais restritiva que a revisão anterior, 

todos os operadores detentores de MEL aprovadas deverão revisar e submeter à ANAC/SPO novas versões 

para suas MEL, em conformidade com a nova revisão da MMEL, dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias. 

c. Ainda segundo a IAC 3507, caso a exigência acima não seja atendida, após 90 (noventa) dias da data de 

emissão da nova revisão da MMEL, a ANAC poderá invalidar o documento de aprovação da MEL do operador. 

4.2. Registro da solicitação de análise de MEL 

a. O operador poderá encaminhar a MEL para análise por meio dos protocolos gerais das Representações 

Regionais, Núcleos Regionais, sede da ANAC ou ainda por meio do sistema de protocolo digital.  

b. A apresentação da MEL deve ser feita por meio do FOP 107, devidamente acompanhado de documento 

comprobatório de pagamento da TFAC correspondente ao tipo de análise (inicial, se for a primeira MEL 

apresentada para a aeronave, ou revisão, se for a análise de uma MEL já encaminhada anteriormente) e ao 

RBAC a qual o operador é regido. A MEL deve ser encaminhada pelo operador em formato digital por meio 

de arquivo PDF (CD, DVD, pen drive ou via protocolo digital, dentre outros).   

c. A motivação para aprovação de uma MEL poderá ser a inclusão de novo modelo ou número de série de 

aeronave na frota da empresa, a submissão de revisão devido a alterações na MMEL ou nas operações da 
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empresa (operações PBN, por exemplo) ou ainda como parte de um processo de certificação inicial do 

operador. Em qualquer caso, a análise da MEL deve constituir um processo específico (separado) devendo 

ser considerada como uma análise individual, mesmo que seja necessário desentranhar os documentos sobre 

a MEL do processo principal. 

d. O encaminhamento da MEL deve ser à gerência responsável por sua análise, seja à Gerência de Operações 

de Aviação Geral (GOAG) no caso de MEL utilizada em operação regidas pelo RBHA 91 ou RBAC 135, seja à 

Gerência de Certificação de Transporte Aéreo (GCTA) no caso de MEL utilizada em operações reguladas pelo 

RBAC 121. 

e. A data de início da análise da MEL deve ser inserida em sistema próprio para controle de indicadores da SPO, 

conforme estabelecido no MPR-0008/SPO. Para efeitos de cálculo, as datas a se inserir neste sistema de 

controle devem ser retiradas do Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD, sendo 

de fundamental interesse a sua profícua utilização desde a autuação do processo até seu arquivamento. 

f. A data que indicará o início da análise de MEL será a do PROTOCOLO DO PEDIDO DE ANÁLISE DA MEL NA 

ANAC, independentemente se este manual foi submetido isoladamente ou em conjunto com outros manuais 

necessários para a certificação do operador.  

g. O responsável por inserir a data solicitada no item anterior no sistema de controle deve ser a equipe de apoio 

vinculada à Gerência gestora do processo. A gerência na qual o servidor estiver lotado deve acompanhar a 

inserção dessas informações. 

h. O servidor indicado para gerir o processo na SPO deve ser o responsável por alocar a TFAC respectiva para a 

análise de MEL no sistema apropriado. 

i. A partir da autuação do processo no SIGAD, o prazo máximo que a análise de MEL deve ser direcionada para 

o setor responsável é de 3 dias úteis. 

4.3. Análise da MEL pelos servidores da SPO e SAR 

a. O gestor do processo de análise de MEL deve ser a gerência da SPO na qual o regulado está subordinado, 

mas com o processo analisado paralelamente pela SAR e SPO. Sendo que as interações com o operador são 

atribuições da gerência da SPO a qual o operador está vinculado. 

b. O operador tem a responsabilidade sobre o controle de revisões de todos os manuais, incluindo a MEL. Neste 

cenário, o operador deve ser estimulado a apresentar a MEL para a análise informando, por meio de marcas 

de revisão, as alterações propostas. De posse de tal informação, o servidor designado é responsável por 

analisar as diferenças informadas pelo operador frente a revisão anterior.  

c. Em caso de indício das marcas de revisão citadas em 4.3.b não estarem refletindo com precisão as mudanças 

na revisão apresentada, o processo deve ser sobrestado e o operador notificado por meio do FOP 124.  

d. O servidor designado para analisar a MEL deve conferir detalhadamente, nos termos deste MPR, o conteúdo 

do documento enviado. É recomendável, devido à possibilidade de falha no controle de revisão pelo 

operador citada no item anterior, que a MEL seja comparada por completo, mesmo na revisão.  

e. O servidor da SPO deve utilizar a lista de verificação constante no Apêndice B deste MPR. 
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  Avaliação preliminar para a análise da MEL na SPO 

a. O servidor designado (ou a equipe de apoio vinculada à gerência) deve autuar o processo de análise, a partir 

do documento enviado pelo operador para avaliação inicial ou revisão da MEL. Ao autuar o processo, o 

servidor deve incluir, no campo “palavras-chave”, a indicação do modelo da aeronave, o nome da empresa, 

e a sigla “MEL”. 

b. Antes de iniciar a análise, o servidor designado para a avaliação fará a avaliação preliminar (uma pré-análise) 

do(s) documento(s) enviado(s) à SPO. Esta avaliação preliminar consiste de: 

i. confirmação do comprovante de pagamento de TFAC e do “nada consta”; 

ii. verificação da coincidência entre a revisão mais recente da MMEL emitida pela autoridade de aviação 

civil e a MMEL de referência utilizada pelo solicitante; e 

Nota: se não houver MMEL emitida pela ANAC, utiliza-se a MMEL emitida pela autoridade do país detentor do 

projeto de tipo. Caso não haja uma MMEL emitida por nenhuma das autoridades citadas anteriormente, pode ser 

utilizada uma MMEL emitida por uma autoridade a qual o Brasil tenha um acordo bilateral. 

iii. caso a avaliação preliminar detecte alguma discrepância ou ausência de documentos, o servidor deve 

responder ao operador de imediato, utilizando o FOP 124. A resposta a essas pendências ainda não 

deve constar como uma iteração no processo. 

Nota: há ainda outros itens para avaliação preliminar, sendo classificados como “pré-análise” na coluna “ATA” da 

lista de verificação para análise de MEL (Apêndice B deste MPR). 

c. Caso os documentos sejam adequados e suficientes para o início da avaliação, antes de realizá-la, o servidor 

deve duplicar o documento em uma via (registrando por meio do Sistema SIGAD) e enviá-lo à SAR, por meio 

do FOP 113, utilizando sempre o PROTOCOLO DIGITAL do SIGAD. O processo original de análise da MEL fica 

de posse da SPO, sendo enviado apenas uma cópia dos documentos para análise da SAR. A Superintendência 

de Aeronavegabilidade designará um servidor para avaliar a MEL no âmbito da SAR. 

d. O servidor da SPO (ou a equipe de apoio vinculada à gerência) deve inserir o documento digital no SIGAD e 

no ambiente Sharepoint compartilhado pela SPO e SAR, de acordo com o MPR-900.50/SAR-SSO. No ambiente 

Sharepoint, deve ser criado um campo separado, no qual serão inseridos estes arquivos, sem que se 

confundam os documentos em análise com os documentos já aprovados. A inserção dos documentos deve 

ser feita no ambiente Sharepoint, pois o SIGAD não comporta arquivos de tamanho extenso. 

e. O servidor da SPO (ou a equipe de apoio vinculada à gerência) deve inserir, em formato digital, os 

documentos (FOP 107 ou FOP 125) no SIGAD. O documento inserido deve ser renomeado com a data e 

indicação de revisão de análise no processo. 

f. O servidor da SPO (ou a equipe de apoio vinculada à gerência) deve registrar a data de envio dos documentos 

à SAR no sistema de controle citado em 4.2.e deste MPR. 

g. Após o envio, protocolado por meio do SIGAD e devidamente na posse do instrumento de análise, os 

servidores da SPO e SAR devem iniciar a avaliação da MEL conforme a IAC 3507”. 

h. O despacho da tramitação do FOP 113 no SIGAD, enviado à SAR por meio do protocolo digital, deve indicar 

se a MEL digitalizada encontra-se disponível para análise no próprio SIGAD, ou no ambiente Sharepoint 
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segundo o item 4.3.1.d, ou em ambos. Cabe ao Servidor da SPO responsável pela análise da MEL garantir 

que, caso se encontre em ambos os sistemas, os dois documentos tenham conteúdos idênticos. 

i. O servidor designado da SPO deve emitir o FOP 113 para a SAR imediatamente após a avaliação preliminar 

dos documentos. 

 Análise da MEL pelo servidor designado da SPO 

a. Ao analista da SPO cabe avaliar, de acordo com a IAC 3507: 

i. a ATA 23 (Comunicações), comparando com a Master MEL, equiparando-se a ela como idêntico ou 

mais restritivo, observando-se a legislação vigente; 

ii. a ATA 34 (Navegação), comparando com a Master MEL, equiparando-se a ela como idêntico ou mais 

restritivo, observando-se a legislação vigente; e 

iii. qualquer outro item de ATA da MMEL que possua associado um procedimento (O), em  verificação de 

cabimento e conformidade com a operação, por meio dos Configuration Deviation List (CDL), Dispatch 

Procedure Guide (DPG), Dispatch Deviation Guide (DDG) ou equivalente. 

b. A análise da MEL pelo servidor designado da SPO deve ser efetuada num prazo máximo de 15 dias úteis após 

o recebimento do processo pelo SIGAD. 

c. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, o servidor designado deve detalhar à gerência a qual 

está subordinado o andamento do processo para possível extensão do prazo ou outras providências. 

 Responsabilidade do servidor designado para a avaliação da MEL na SAR 

a. O servidor da SAR deve incluir e cadastrar o documento no Sistema de Controle de Processos da GGAC (SAR 

121 ou SAR 135) e avaliar, de acordo com a IAC 3507: 

i. todos os itens da MEL com exceção da ATA 23 e da ATA 34; e 

ii. todos os itens da MEL, de todas as ATAs, que possuam procedimento (M) associado. 

b. O servidor da SAR deve preencher a Lista de Verificações contida no do formulário F-900-49, em sua última 

revisão. 

c. O servidor da SAR, após realizar sua análise, deve informar ao servidor da SPO por meio do FOP 113 (ou FOP 

114-135, conforme aplicável) o resultado de sua análise. Devendo as não conformidades serem enviadas em 

formato Word para o servidor da SPO, que de posse deste parecer, tomará uma das seguintes ações: 

i. caso a documentação esteja não conforme, a gerência da SPO deve informar as não conformidades 

encontradas ao operador por meio do FOP 124, conforme o item 4.4 deste MPR; ou 

ii. caso não tenham sido verificadas não-conformidades na análise por parte de ambas as 

superintendências e após recebido o parecer favorável da SAR, a gerência da SPO emitirá o FOP 111 e 

concluirá o processo, conforme o item 4.5 deste MPR. 

d. A análise da MEL pelo servidor designado da SAR deve ser efetuada num prazo máximo de 15 dias úteis após 

o recebimento do processo pelo SIGAD. 

e. Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos, o servidor designado deve detalhar à gerência a qual 

está subordinado o andamento do processo para possível extensão do prazo ou outras providências. 
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4.4. Procedimentos em caso de não conformidades da MEL: 

a. Todos os servidores incumbidos da análise da MEL são responsáveis pela crítica completa dos tópicos que 

devem ser analisados sob sua responsabilidade, considerando os itens da seção 4.3. Isto não significa que 

não se possam levantar outras discrepâncias após o envio da primeira apresentação de não conformidades. 

Todavia, indica que a primeira análise do documento deve ser completa, abordando todos os itens. 

b. Após as análises, se encontradas não conformidades na MEL, o servidor responsável da SAR deve enviar a 

lista completa das não-conformidades à SPO por meio do FOP 113 (ou FOP 114-135) conforme o item 4.3.3.b. 

c. Cabe ao servidor da SPO descrever as não-conformidades utilizando para isso o FOP 124. 

d. Os arquivos dos FOP 124, em todas as interações, devem ser anexados digitalmente no processo alocado no 

SIGAD. Uma via do FOP 124, em formato físico, deve ser gerada, e esta, enviada ao operador. A via enviada 

ao operador deve seguir com aviso de recebimento – AR. 

e. Deve ser realizado o controle dos ARs, e a responsabilidade deste controle será do servidor gestor do 

processo, o qual pode delegar a realização do controle. O AR deve compor o processo, sendo digitalizado e 

anexado ao processo. O controle dos ARs balizará o item 4.4.h. 

f. O servidor responsável pela análise da MEL na SPO tem a responsabilidade de inserir a data de expedição do 

FOP 124 ao operador, publicada no SIGAD, no sistema próprio para controle de indicadores da SPO, indicado 

em 4.2.e. O servidor da SAR deve utilizar o sistema intranet SAR. 

g. Após o envio do FOP 124 pela SPO, é de responsabilidade do servidor designado para analisar a MEL sobrestar 

o processo/documento até que a resposta do operador ingresse na ANAC. 

h. O prazo padrão para a SPO aguardar a resposta às não conformidades encontradas é de 20 (vinte) dias 

corridos, contados a partir do dia seguinte ao recebimento do documento, segundo o AR. Este prazo pode 

ser estendido a critério da Gerência envolvida – GOAG ou GCTA. Caso não ocorra o envio da resposta às não 

conformidades no prazo solicitado, o processo poderá ser arquivado a critério da Gerência e a decisão 

comunicada ao operador. É imprescindível que o prazo e a previsão de arquivamento do processo sejam 

informados ao operador no FOP 124. Caso o processo seja arquivado por este motivo a TFAC não deverá ser 

reutilizada. 

i. O servidor responsável deve solicitar ao operador (por meio do FOP 124) o envio, em mídia digital, de toda a 

MEL, já com as páginas alteradas, e indicação das folhas alteradas na seção pertinente da MEL. O servidor 

responsável deve informar também no FOP 124 que não será aceito o envio apenas das páginas alteradas, 

tampouco qualquer alteração em formato impresso. 

j. O arquivamento decorrente dos itens 4.4.h deve ser informado pelo servidor responsável no sistema próprio 

para controle de indicadores da SPO, indicado em 4.2.e. O arquivamento dos processos também deve 

informado ao servidor da SAR, para ser controlado e registrado na intranet SAR. 

k. A segunda iteração iniciará com o recebimento na ANAC do FOP 125, como resposta ao FOP 124, dentro do 

prazo estipulado em 4.4.h. Tanto o FOP 125 quanto a MEL e demais documentos enviados pelo operador 

devem ser inseridos no processo do SIGAD, bem como no ambiente Sharepoint e no ambiente SAR 121/135 

pela SAR. 
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l. É de responsabilidade do servidor responsável pela análise da MEL em cada superintendência verificar, a 

cada iteração, se a MMEL utilizada na composição desta MEL foi atualizada ou se permanece a mesma. Em 

caso de atualização, proceder segundo item 4.5 deste MPR. 

m. A data da entrada no protocolo geral da ANAC do documento de resposta às não conformidades deve ser 

inserida no sistema próprio para controle de indicadores da SPO, indicado em 4.2.e. É de responsabilidade 

do servidor designado da SPO a inserção desta data no sistema. 

n. Em qualquer iteração, as respostas às não conformidades devem ser feitas por meio de FOP 125. A análise 

das respostas às não conformidades proceder-se-á igualmente pela IAC 3507. 

o. Até a terceira iteração, caso a resposta às não conformidades atendam ao requerido pela ANAC, o processo 

prossegue para o seu encerramento e envio do FOP 111 conforme o item 4.6 deste MPR. Caso não atenda, 

é facultado ao gerente da GOAG ou GCTA o arquivamento do processo, neste caso deve ser inserido no 

sistema de controle de indicadores a data de arquivamento e o envio, por meio de ofício, da informação do 

arquivamento ao operador. 

p. Caso a decisão seja pelo arquivamento do processo motivado por parecer desfavorável ou por decurso de 

prazo, cabe ao servidor responsável pela análise da SPO arquivar diretamente o mesmo, devendo informar 

o motivo no despacho de arquivamento. Caso o FOP 113 (ou FOP 114-135) ainda não tenha sido enviado da 

SAR, é de responsabilidade do servidor da SPO informar a SAR o arquivamento. 

4.5. Alterações da MMEL durante o processo de análise 

a. Caso a MMEL do fabricante seja alterada durante a análise de uma MEL e apresente uma alteração mais 

restritiva que a MMEL anterior, é obrigação do operador enviar nova revisão que inclua esta modificação, é 

responsabilidade do servidor da SPO: 

i. interromper a análise do processo; 

ii. comunicar interrupção ao servidor da SAR que esteja analisando-o; 

iii. comunicar ao operador que para o processo da análise de MEL não haverá contabilização desta 

iteração para fins de arquivamento do processo. O operador deverá reenviar nova proposta de MEL 

em 60 (sessenta) dias, conforme item 9.b.(2) da IAC 3507; e 

iv. dar continuidade ao processo já aberto considerando nova versão da MMEL e da MEL. 

b. Caso a MMEL do fabricante seja alterada durante a análise de uma MEL e apresente uma alteração menos 

restritiva que a MMEL anterior, o operador pode enviar uma nova revisão. Se o operador optar por alterar 

sua MEL de acordo com a nova MMEL menos restritiva, este deve enviar novo pedido de análise 

comprovando a modificação. Desta forma, é de responsabilidade do servidor da SPO: 

i. interromper a análise do processo; 

ii. comunicar interrupção ao servidor da SAR que esteja analisando-o; e 

iii. iniciar a análise desta nova MEL como se fosse sua primeira iteração. 
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4.6. Conclusão do processo com envio do FOP 111 

a. Finaliza-se o processo de análise de MEL se concluídas as análises das duas superintendências, seja por 

aprovação ou apenas arquivamento. Para isto, o analista da SAR envia à SPO a sinalização de conclusão 

positiva da análise, expedindo o parecer favorável por meio do protocolo digital do SIGAD. 

b. Para aprovar a MEL, o servidor responsável por analisar o processo na SPO, após receber o parecer favorável 

do servidor da SAR, preencherá o FOP 111. 

c. O processo é concluído com o envio da comunicação de finalização ao interessado. Este envio será 

contabilizado a partir da tramitação do documento do setor responsável por sua análise para o protocolo 

central da unidade, de onde será expedido para o operador. Para fins de controle, a data do trâmite do 

documento para o protocolo central (publicada no SIGAD) deve ser inserida no sistema próprio para controle 

de indicadores da SPO, indicado em 4.2.e. O servidor designado para análise na SPO deve fazer a inserção 

desta data no sistema. 

d. Arquiva-se o processo após o envio da FOP 111. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
a. Somente os superintendentes da SPO e da SAR, ou quem eles delegarem, podem autorizar procedimentos 

diversos aos expostos neste MPR. 

b. Os casos omissos serão solucionados pelo Superintendente de Padrões Operacionais ou pelo 

Superintendente de Aeronavegabilidade. 
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APÊNDICE A. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE DE MEL 
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APÊNDICE B. LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DE MEL 
 

GERÊNCIA:   

OPERADOR:   

FABRICANTE:   

MODELO (ICAO):   

REVISÃO DA MMEL:   

REVISÃO DA MEL:   

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO: 
1 - A coluna "RESULTADO" deve ser preenchida com os termos "CF" para conforme, "NC" para não conforme, e "NA" para não aplicável. 
2 - Quando o resultado for não conforme ("NC") ou não aplicável ("NA"), é mandatório o preenchimento da coluna "COMENTÁRIOS DO ANALISTA", com a descrição da não conformidade, ou a 
justificativa para a não aplicabilidade, respectivamente. 
3 - Os termos utilizados na coluna "GERÊNCIA" têm o seguinte significado: 
a) GCTA: itens aplicáveis a operações segundo o RBAC nº 121. 
b) GOAG: itens aplicáveis a operações segundo o RBHA 91 e RBAC nº 135. 
c) GCTA / GOAG: itens aplicáveis a operações segundo RBHA 91, RBAC nº 135 e RBAC nº 121. 
4 - O analista deve inserir nos respectivos campos ao final da lista de verificação a data da finalização da análise, nome/matrícula, e assinar o documento. 

RESULTADO NÚM. GERÊNCIA ATA 
DESCRIÇÃO 

DO ITEM 
ORIENTAÇÃO REQUISITO OBSERVAÇÃO 

COMENTÁRIOS DO 
ANALISTA 

  001 
GCTA / 
GOAG 

Pré-análise Nada Consta 
Verificar o Nada Consta do operador no Link:  
http://www2.anac.gov.br/nadaconsta/ 

Resolução 
ANAC 

n°25/2009, 
Artigo 24 

A não conformidade 
deste item impede a 

continuidade da análise. 
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  002 GOAG Pré-análise TFAC 

O operador deve encaminhar o comprovante de pagamento 
da TFAC relativa à análise: 
1. Código 4211 "Análise inicial de listas de equipamentos mínimos, por 
modelos de aeronaves operando, conforme RBHA 135 (MEL)"; 
2. Código 4212 "Análise de revisão de listas de equipamentos mínimos, 
por modelos de aeronaves operando, conforme RBHA 135  (MEL)"; 
3. Código 4213 " Análise inicial de listas de equipamentos mínimos, por 
modelos de aeronaves operando, conforme RBHA 91 (MEL)"; 
4. Código 4214 " Análise de revisão de listas de equipamentos mínimos, 
por modelos de aeronaves operando, conforme RBHA 91 (MEL)". 

Lei 
11182/200

5, 

A não conformidade 
deste item impede a 

continuidade da análise. 
 

  003 GCTA Pré-análise TFAC 

O operador deve encaminhar o comprovante de pagamento 
da TFAC relativa à análise: 
1. Código 4209 "Análise inicial de listas de equipamentos mínimos, por 
modelo de aeronaves operando, conforme RBHA 121 (MEL)"; 
2. Código 4210 "Análise de revisão de listas de equipamentos mínimos, 
por modelos de aeronaves operando, conforme RBHA 121 (MEL)"; 
3. Código 4215 "Análise de revisão temporária de programa de 
manutenção, lista de equipamentos mínimos (por modelo) ou manual 
geral de manutenção". 

Lei 
11182/200

5, 

A não conformidade 
deste item impede a 

continuidade da análise. 
 

  004 GOAG Pré-análise 

Declaração 
de 

proficiência 
na língua 
inglesa 

Se o operador optar por permanecer com a utilização da MEL escrita na 
língua inglesa, deve ser enviados comprovantes de que todos os usuários 
da MEL estão aptos para utilização da MEL na língua inglesa. Podendo este 
ser uma declaração de que o se assegura de que os principais usuários da 
MEL (comandantes, copilotos, mecânicos de voo e despachantes 
operacionais de voo) têm boa compreensão desse idioma. 

IAC 3507, 
13 b 

  

  005 GOAG Pré-análise FIEV 

O operador deve anexar ao pedido a FIEV da(s) aeronave(s) ou documento 
que comprove a lista de equipamentos instalados na(s) aeronave(s). Pode-
se obter a mesma informação no SACI (https://sistemas.anac.gov.br/saci/) 
pelo caminho: SIAC > AERONAVE > ESTAÇÃO > CONSULTAR 

IAC 3507 Não é não conformidade  

  006 
GCTA / 
GOAG 

Pré-análise 
MMEL de 
referência 

A MEL deve ser confeccionada com base na última MMEL aprovada para 
aeronave em seu país de origem mesmo que esta tenha sido emitida após 
o início da análise. 
http://www2.anac.gov.br/biblioteca/Master.asp 

IAC 3507, 9 
(a) 
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  007 
GCTA / 
GOAG 

Pré-análise 

Adequação 
aos 

regulamento
s nacionais 

Devem ser feitas revisões onde o operador usa termos como "if not 
required by RBAC/RBHA", "Any in excess of those required by 
RBAC/RBHA" ou outros termos no mesmo sentido. Devem ser feitas 
revisões onde o operador usa termos como "As required by FAR", "Any in 
excess of those required by FAR", ou outros termos no mesmo sentido 
que façam referencias a regulamentação de outros países. Cada item deve 
conter o requisito que atenda ao RBHA ou RBAC escrito integralmente na 
MEL, não bastando uma simples referência. A MEL deve refletir exigências 
reais da ANAC. Portanto o operador deve deixar claro na MEL as 
restrições, exceções ou requisitos estabelecidos no caso de despacho com 
certo equipamento inoperante, pois, os regulamentos onde 
eventualmente se obteria tal informação podem não estar disponíveis 
para quem consulta. 

IAC 3507, 8 
(b)(2) 

  

  008 
GCTA / 
GOAG 

Pré-análise 
Definição de 

itens 
instalados 

Não deve haver itens que utilizam o símbolo dash "-" no lugar da 
quantidade de equipamentos. Esse símbolo apenas é aplicável à MMEL, 
pois itens na MMEL que trazem o dash "-" para englobar aeronaves que 
contem números variados de componentes instalados do mesmo item, 
pois as diferentes configurações podem ter números de equipamentos 
diferentes. Onde a MMEL apresenta um número variável instalado, a MEL 
deve refletir o número real instalado na aeronave do operador ou num 
método alternativo de controle da configuração aprovado. 

IAC 3507, 8 
(b)(1) 

  

  009 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

Definição de 
intervalos de 

reparo 

Quando não houver na MMEL ou regulamento aplicável um prazo definido 
para reparo (categoria de reparo A, B, C ou D), o operador deverá propor 
os intervalos para reparo em sua MEL. 

IAC 3507, 8 
b (6) Nota 2 

  

  010 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

Diferenças 
entre 

matrículas 

Há itens na MMEL que trazem opções para aeronaves que 
contem números variados de componentes instalados do mesmo item, 
pois as diferentes configurações da mesma aeronave podem ter números 
de equipamentos diferentes. Se for o caso, separar os requisitos 
específicos por marcas de nacionalidade e matrícula. O operador deve 
apresentar na MEL apenas itens conforme o número de equipamentos 
instalados na configuração da sua aeronave. 

IAC 3507, 8 
(b) 
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  011 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

Diferenças 
entre 

modelos 

Caso a MMEL seja aplicável a mais de um tipo de aeronave ou contenha 
uma modificação aplicável apenas a apenas algumas aeronaves, o 
operador deve especificar quais modificações (Modification) estão 
incluídas na aeronave e excluir itens que não são aplicados a suas 
aeronaves, deixando somente as que são aplicadas ao seu modelo de 
aeronave. 

IAC 3507, 8 
B (1) 

  

  012 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

GERAL 

A MEL não poderá ser menos restritiva que a MMEL. Não é aceitável haver 
itens na MEL que requerem para despacho um número menor de 
equipamentos do que o exigido pela MMEL ou ainda uma Categoria de 
Reparo menos restritiva que a descrita na MMEL. 

IAC 3507, 
Item 8 

  

  013 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

Intervalo de 
reparo para 
Categoria A 

Itens enquadrados na categoria A devem ser reparados dentro do 
intervalo de tempo especificado na coluna 4 (Exceções e Restrições) da 
MEL. 

IAC 3507, 8 
b (6) 

  

  014 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

Itens com 
equipamento

s não 
instalados 

A aprovação da MEL para uma frota deve incluir um mínimo de 1 (um) 
componente instalado em uma das aeronaves, independente desse 
componente ser ou não instalado em toda frota. 
Portanto devem ser excluídos da MEL todos os itens que estão na situação 
de DELETED ou not installed, ou que contenha o numero0 (zero) na coluna 
de equipamentos instalados por exemplo. 

IAC 3507, 8 
b (1) 

  

  015 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

Itens 
requeridos X 
Exigência da 

MMEL 

A MEL não poderá ser menos restritiva que a MMEL. Não é aceitável haver 
itens na MEL que requerem para despacho um número menor de 
equipamentos do que o exigido pela MMEL ou ainda uma Categoria de 
Reparo menos restritiva que a descrita na MMEL. 

IAC 3507, 8   

  016 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

Itens 
requeridos X 

instalados 

Não há necessidade de inclusão de itens na MEL cujo número de sistemas 
requeridos para despacho é igual ao número de sistemas instalados na 
aeronave. (1 X 1 ou 2 X 2). 
Não é aceitável itens na MEL que requerem para despacho um número 
maior de equipamentos do que o que a aeronave tem instalado.(1 X 2 ou 
2 X 3). 
*O número de equipamentos instalados indicado na MEL deve ser 
compatível com o número de equipamentos indicado na FIEV 

IAC 3507, 8   
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  017 
GCTA / 
GOAG 

Todas as 
ATA 

Procediment
os (O) 

Todos os itens (O) devem possuir um procedimento operacional descrito, 
podendo estar próximo a cada item com a marcação (O) ao longo da MEL 
ou ainda em uma seção separada no início ou fim da MEL. 
Algumas MMEL trazem a seção "Guidelines for (O) & (M) Procedures" com 
parâmetros básicos que o operador deve usar para estabelecer 
procedimentos operacionais ou de manutenção. 
Nesse caso a empresa não pode simplesmente copiar na integra a seção 
"Guidelines for (O) & (M) Procedures" da MMEL, pois estes não 
estabelecem qualquer procedimento prático a ser seguido. 

IAC 3507, 8 
(b) (3) e (4) 

  

  018 GCTA ATA 23 

Equipamento 
de rádio para 
comunicação  
- Navegação 
por contato 

(VFR diurna e 
noturna) 

 Ninguém pode operar um avião em uma navegação VFR (diurna ou 
noturna), em rotas onde a navegação por contato é autorizada, a menos 
que o avião esteja equipado com equipamento rádio necessário, sob 
condições normais de operação, para atender totalmente ao seguinte: 
(1) comunicar-se com pelo menos uma estação de solo apropriada em 
qualquer ponto da rota; 
(2) comunicar-se com estações ATC de qualquer ponto dentro dos limites 
laterais de espaços aéreos Classe B, Classe C, Classe D ou Classe E 
designados para um aeródromo para o qual se pretende voar; 
(3) receber informações meteorológicas em qualquer ponto da rota por 
qualquer um de dois sistemas independentes. Um dos equipamentos 
providos para atender a este subparágrafo pode ser utilizado, também, 
para atender aos parágrafos (1) e (2) desta seção. 

RBAC 121, 
121.347 (a) 

Em resumo, para 
operações VFR diurna ou 
noturna é necessário que 

o avião tenha 
equipamento rádio sob 
condições normais de 

operação, para ser usado 
para comunicções. Esses 

equipamentos 
normalmente são rádios 

VHF e HF. 

 

  019 GCTA ATA 23 

Equipamento 
de rádio para 
comunicação 
- Operadores 
em transição 
para o RBAC 

121 

Requisitos Adicionais de Equipamento de Sistema de Comunicação para 
operadores 
abrangidos pelo parágrafo 121.2 deste regulamento. Em adição dos 
requisitos da seção 121.349(b), ninguém pode operar um avião que tenha 
uma configuração de 10 a 30 assentos de passageiros, excluindo qualquer 
assento de tripulante, e uma capacidade de carga paga de 7500 libras ou 
menos, em condições IFR ou sobre grandes extensões de água a menos 
que esteja equipado com pelo  menos: 
(1) dois microfones; 
(2) dois fones de ouvido ou um fone de ouvido e um alto-falante.  

RBAC 121, 
121.349 (e) 
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  020 GCTA ATA 23 

Equipamento 
de rádio para 
comunicação 

- VFR sem 
navegação 

por contato e 
IFR 

Ninguém pode operar um avião em condições VFR em rotas que não 
possam ser navegadas por contato e ninguém pode operar um avião em 
condições IFR, a menos que seja equipada com: 
(1) pelo menos dois sistemas de comunicação independentes necessários 
para atender totalmente às condições especificadas no parágrafo 
121.347(a) sob condições normais de operação;  
[121.347(a): (1) comunicar-se com pelo menos uma estação de solo 
apropriada em qualquer ponto da rota; 
(2) comunicar-se com estações ATC de qualquer ponto dentro dos limites 
laterais de espaços aéreos Classe B, Classe C, Classe D ou Classe E 
designados para um aeródromo para o qual se pretende voar; 
(3) receber informações meteorológicas em qualquer ponto da rota por 
qualquer um de dois sistemas independentes. e 
(2) pelo menos um sistema de comunicação requerido pelo parágrafo 
(b)(1) desta seção tenha capacidade de comunicação bilateral. 

RBAC 121, 
121.349 (b) 

Em resumo, para 
operações VFR em rotas 

que não possam ser 
navegadas por contato, 

ou em rotas IFR, a 
aeronave deve possuir, 

em condições normais de 
operação, dois sistemas 

independentes de 
comunicação 

equivalentes ao 
requerido pelo 
121.347(a) (que 

normalmente são 
VHF/HF), e ao menos um 

desses sistemas deve 
possuir capacidade de 
comunicação bilateral. 

 

  021 GCTA ATA 23 
Gravador de 

voz de cabine 

Nenhum detentor de certificado pode operar: 
- um grande avião com motores a turbina ou um grande avião 
pressurizado com quatro motores convencionais; 
- um avião multimotor com motores a turbina tendo uma configuração 
para passageiros de 10 a 19 assentos; 
- um avião multimotor com motores a turbina tendo uma configuração 
para passageiros de 20 a 30 assentos; 
a menos que possua um gravador de voz e que o mesmo seja operado 
continuamente desde o início da utilização da lista de verificações (antes 
da partida dos motores com o proposito de voar) até o término da lista de 
verificações ao fim do voo. 

RBAC 121, 
121.359 

  

  022 GCTA ATA 23 
Interfones 

para 
tripulantes 

Ninguém pode operar um avião com configuração para passageiros com 
mais de 19 assentos, 
a menos que o avião seja equipado com um sistema de interfone para os 
tripulantes. 

RBAC 121, 
121.319 

Verificar requisitos que o 
sistema de interfone 

deve atender no 
regulamento. 
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  023 GCTA ATA 23 
Operações 
sobre água 

Exceto quando a ANAC, por alteração das especificações operativas do 
detentor de certificado, requerer o transporte a bordo de apenas alguns 
dos itens específicos listados abaixo para operações sobre grandes 
extensões de água ou, por requerimento do detentor de certificado, a 
ANAC permitir desvios para uma particular operação sobre grandes 
extensões de água (voo com ponto a mais de 370 km (200 milhas náuticas) 
da terra firme mais próxima), nenhum detentor de certificado pode 
operar um avião nas referidas operações sem que o avião tenha o 
seguinte equipamento a bordo:  
(1) um colete salva-vidas equipado com uma lâmpada localizadora 
aprovada, para cada ocupante do avião;  
(2) botes salva-vidas (cada um equipado com uma lâmpada localizadora 
aprovada) com capacidade nominal de flutuação e de assentos suficientes 
para acomodar todos os ocupantes do avião. A menos que sejam providos 
botes em excesso com capacidade suficiente, deve haver capacidade 
nominal de flutuação e de assentos suficiente para acomodar todos os 
ocupantes do avião no evento da perda do bote de maior capacidade 
existente a bordo do avião;  
(3) pelo menos um sinalizador pirotécnico para cada bote;  
(4) um rádio transmissor localizador de emergência (ELT), de tipo 
aprovado para sobrevivência. As baterias do transmissor devem ser 
trocadas (ou recarregadas, se for o caso) quando o rádio tiver acumulado 
uma hora de funcionamento e também quando 50% de sua vida útil (ou 
50% da vida útil da carga, se for recarregável), como estabelecido pelo 
fabricante da bateria, tiver expirado. A nova data de expiração deve ser 
legivelmente marcada no exterior do transmissor. O requisito de vida útil 
deste parágrafo não se aplica a baterias que não sejam essencialmente 
afetadas por permanência em estoque (como as baterias ativadas por 
água). 

RBAC 121, 
121.339 

  

  024 GCTA ATA 23 
Sistema de 
avisos aos 

passageiros 

Ninguém pode operar um avião com configuração para passageiros com 
mais de 19 assentos, a menos que o avião seja equipado com um sistema 
sonoro de aviso aos passageiros. 

RBAC 121, 
121.318 

Verificar requisitos que o 
sistema de aviso aos 

passageiros deve atender 
no regulamento. 
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  025 
GCTA / 
GOAG 

ATA 23 IFR 

(d) Vôos IFR. Para voar IFR é requerido: 
(2) um sistema VHF de rádio-comunicação bilateral e pelo menos um 
equipamento de navegação apropriado à cada estação de solo a ser 
utilizada, incluindo fones (ou alto-falantes) e microfones associados; 

RBHA 91, 
91.205 (d) 

  

  026 
GCTA / 
GOAG 

ATA 23 
Sistema de 
alarme de 

altitude 

(a) Exceto como previsto no parágrafo (d) desta seção, nenhuma pessoa 
pode operar um avião civil à reação registrado no Brasil, a menos que esse 
avião seja equipado com um dispositivo ou sistema de alarme de 
altitude aprovado e a menos que esse dispositivo ou sistema esteja 
operativo e cumpra os requisitos do parágrafo (b) desta seção. (translado, 
manutenção e exportação) 

RBHA 91, 
91.219 

  

  027 
GCTA / 
GOAG 

ATA 23 VFR Diurno 

Vôos VFR diurnos. 
(22) pelo menos um VHF de rádio-comunicação bilateral apropriado a 
cada estação de solo a ser utilizada, quando voando em área controlada, 
incluindo fones e microfones associados; 
É proibida a operação de aeronaves sem equipamento rádio ou com este 
inoperante, nos aeródromos providos de TWR e de AFIS, exceto nos casos 
previstos na ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo) ) 

RBHA 91, 
91.205 (b) 
ICA 100-12 

- 5.1.6. 

  

  028 GOAG ATA 23 CVR 

"Nenhum detentor de certificado de homologação de operador regular ou 
não-regular pode conduzir qualquer operação segundo este regulamento 
com uma aeronave listada em suas especificações operativas ou em 
listagem atualizada de aeronaves usadas em transporte aéreo, a menos 
que esta aeronave cumpra os requisitos aplicáveis, no que diz respeito 
a gravador de dados de vôo e gravador de voz na cabine, do regulamento 
segundo o qual o certificado de homologação da empresa foi emitido. 
Entretanto, este operador pode: Transladar até um aeródromo onde não 
pode ser feito reparo até onde será feito reparo; Continuar o voo se 
inoperante após a decolagem; voo de experiência; Operar por até 15 dias 
+ 15 dias (ver condições no 91.609)" 

RBHA 91, 
91.609 

Aplicável apenas a 
grandes aeronaves e 
aeronaves categoria 

transporte registradas no 
Brasil (91.601) 

 

  029 GOAG ATA 23 
Equipamento 
de rádio para 
comunicação 

Ninguém pode operar uma aeronave transportando passageiros em 
voo VFR noturno, ou VFR diurno em áreas controladas, a menos que ela 
tenha um equipamento rádio para comunicações bilaterais capaz, em voo, 
de transmitir e receber uma estação de solo distante 25 NM pelo menos. 

RBAC 135, 
135.161 (a) 

  

http://www.anac.gov.br/Default.aspx


 

Código: 

MPR-0031/SPO/SAR 
Rev.: 

A 

Assunto: 

Procedimento para análise de MEL no âmbito da SPO e da SAR 

 

 

Código: 

MPR-0031/SPO/SAR 
Revisão: 

A 
Classificação: 

RESERVADO 

Data da publicação: 

29/10/2015 
Página: 

19/36 

  030 GOAG ATA 23 
Equipamento 
de rádio para 
comunicação 

Ninguém pode operar uma aeronave transportando passageiros em voo 
em VFR e IFR em áreas controladas, a menos que ela tenha um 
equipamento rádio para comunicação bilaterais capaz, de transmitir e 
receber uma estação de solo e onde deverá manter escuta. 

RBAC 135, 
135.161 (c) 

  

  031 GOAG ATA 23 
Gravador de 
dados de voo 
(20 a 30 pax) 

Ninguém pode operar um avião multimotor com motores a turbina tendo 
uma configuração para passageiros de 20 a 30 assentosou um helicóptero 
multimotor com motores a turbina tendo uma configuração para 
passageiros com 20 ou mais assentos, a menos que a aeronave seja 
equipada com um ou mais gravadores de dados de voo 

RBAC 135, 
135.152 (b) 

  

  032 GOAG ATA 23 
Gravador de 

voz de cabine 

Ninguém pode operar um multimotor, avião ou helicóptero com motores 
propelidos a turbina, tendo uma configuração para passageiros de seis ou 
mais assentos e para o qual são requeridos dois pilotos pelas regras de 
certificação ou de operação, a menos que ele seja equipado com 
um gravador de voz (CVR - Cockpit Voice Recorder) aprovado na cabine 
dos pilotos. (tolerância de 15 dias para manutenção nos termos do RBHA 
91.609 (b) (5) (i)) 

RBAC 135, 
135.151 

  

  033 GOAG ATA 23 
Interfones 

para 
tripulantes 

Ninguém pode operar uma aeronave tendo uma configuração para 
passageiros com mais de 19 assentos, excluindo qualquer assento para 
tripulantes, a menos que ela seja equipada com um sistema de interfone 
para os tripulantes. 

RBAC 135, 
135.150 (a) 
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  034 GOAG ATA 23 
Operações 
sobre água 

"Nenhuma pessoa pode decolar com um avião para um vôo sobre água, 
com mais de 30 minutos de tempo de vôo ou mais de 185 km (100 milhas 
marítimas) de distância da costa mais próxima, a menos que o avião 
possua, pelo menos, os seguintes equipamentos em condições de 
operação: 
(1) equipamento de rádio-comunicações apropriado às estações de 
controle de tráfego aéreo a serem usadas e capaz de manter 
comunicações bilaterais, em qualquer ponto da rota, com pelo menos 
uma dessas estações: 
(i) dois transmissores; 
(ii) dois microfones; 
(iii) dois fones, ou um fone e um alto-falante; 
(iv) dois receptores independentes. 
(2) equipamentos eletrônicos de navegação apropriados, constituídos por, 
pelo menos, duas unidades eletrônicas independentes de navegação, 
capazes de prover o piloto com as informações necessárias para navegar 
com o avião dentro do espaço aéreo designado pelo controle de tráfego 
aéreo. 
Entretanto, pode ser usado um único receptor que receba tanto os sinais 
requeridos para navegação como para comunicações em vez de um 
receptor para navegação e outro receptor para comunicações. 
(c) Não obstante o estabelecido no parágrafo (a) desta seção, uma pessoa 
pode operar um avião, no qual não estejam sendo transportados 
passageiros, desde um local onde reparos ou substituições não possam ser 
feitos até outro local onde os mesmos possam ser feitos, desde que não 
mais do que um de cada item duplicado de equipamento de 
comunicações e de navegação especificado nos parágrafos (a)(1)(i) até 
(a)(1)(Vi) e (c)(2) desta seção torne-se inoperante ou apresente mau 
funcionamento. 
(d) Não obstante o estabelecido no parágrafo (a) desta seção, quando são 
requeridos equipamentos de comunicações em VHF e em HF para a rota e 
o avião possua dois transmissores e dois receptores de VHF, apenas um 
receptor e um transmissor de HF são requeridos para as comunicações. 

RBHA 91, 
91.511 (a) 

  

http://www.anac.gov.br/Default.aspx


 

Código: 

MPR-0031/SPO/SAR 
Rev.: 

A 

Assunto: 

Procedimento para análise de MEL no âmbito da SPO e da SAR 

 

 

Código: 

MPR-0031/SPO/SAR 
Revisão: 

A 
Classificação: 

RESERVADO 

Data da publicação: 

29/10/2015 
Página: 

21/36 

  035 GOAG ATA 23 

Requisitos 
IFR e grandes 
extensões de 
água (10 ou 

Ninguém pode operar um AVIÃO à reação, com 10 passageiros ou mais, 
ou um avião multimotor em uma operação complementar ou em voo IFR 
ou sobre grandes extensões de água sem que disponha de: 
(1) dois transmissores; 
(2) dois microfones; 
(3) dois fones ou um fone e um alto-falante; 
(4) um receptor de "marker beacon"; 
(5) dois receptores independentes para navegação; e 
(6) dois receptores independentes para comunicações. 

RBAC 135, 
135.165 (a) 

  

  036 GOAG ATA 23 
Sistema de 
avisos aos 

passageiros 

Ninguém pode operar uma aeronave tendo uma configuração para 
passageiros com mais de 19 assentos, excluindo qualquer assento para 
tripulantes, a menos que ela seja equipada com um sistema de avisos aos 
passageiros; 

RBAC 135, 
135.150 (b) 

  

  037 GCTA ATA 23 e 34 

Equipamento
-rádio para 
operação 

sobre 
grandes 

extensões de 
água e para 

outras 
operações 

Exceto como previsto no parágrafo (c) desta seção, ninguém pode 
conduzir uma operação sobre grandes extensões de água (voo com ponto 
a mais de 370 km (200 milhas náuticas) da terra firme mais próxima) a 
menos que o avião seja equipado com o equipamento de 
radiocomunicações necessário para atender 121.349, um sistema 
independente que atenda a 121.347(a)(1) e dois sistemas de navegação 
de longo alcance quando equipamentos de VOR ou ADF não forem 
utilizáveis ao longo de uma porção da rota. 

RBAC 121, 
121.351 

  

  038 GCTA ATA 31 Cronômetro 
Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado com um 
cronômetro com ponteiro central de segundos comandável (ou 
equivalente aprovado), visível de cada posição de piloto. 

RBAC 121, 
121.305 (c) 

  

  039 GCTA ATA 31 
Gravador de 
dados de voo 

Sempre que um gravador de dados de voo requerido pelas seções 
121.343, 121.344 ou 121.344a estiver instalado, ele deve ser operado 
continuamente pelo menos desde o instante em que o avião começa a 
corrida de decolagem até o instante em que ele completa a corrida de 
pouso em um aeródromo. 

RBAC 121, 
121.343, 
121.344, 

121.344 a 
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  040 GCTA ATA 34 
Indicador de 
velocidade 

vertical 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado um  indicador de 
velocidade vertical (indicador de razão de subida), por piloto requerido. 

RBAC 121, 
121.305 (i) 

  

  041 GCTA ATA 34 Altímetro 

Ninguém pode operar uma aeronave, a menos que ela seja equipada 
com:um altímetro barométrico sensível (não são aceitáveis instrumentos 
do tipo "drum pointer altimeter"), por piloto requerido. Para operações 
noturnas ou IFR, um altimetro adicional é requerido. 

RBAC 121, 
121.305 

(b), 
121.323 
(a)(6), 

121.325 
(a)(2) 

  

  042 GCTA ATA 34 
Bússola 

magnética 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado com os seguintes 
equipamentos e instrumentos de voo e de navegação: 
uma bússola magnética. 

RBAC 121, 
121.305 (h) 

  

  043 GCTA ATA 34 
E-GPWS 
(TAWS) 

 Ninguém pode operar um avião com motores a 
turbina a menos que este seja equipado com um sistema aprovado de 
percepção e alarme de solo 
que atenda aos requisitos para equipamento Classe A da OTP (TSO)-C151 
(equipamento dotado da função de detecção de terreno à frente do 
avião). O avião deve possuir, também um mostrador (display) aprovado 
mostrando o posicionamento no terreno dos pontos percebidos pelo 
sistema. 

RBAC 121, 
121.354 

  

  044 GCTA ATA 34 
Equipamento 
de detecção 
de trovoadas 

Ninguém pode despachar um avião (ou iniciar o voo de um avião no caso 
de detentor de certificado que não usa um sistema de despacho) em voo 
VFR noturno ou IFR se as informações ou previsões meteorológicas 
conhecidas indicarem que trovoadas ou outros fenômenos 
meteorológicos potencialmente perigosos, capazes de serem detectados 
por um radar meteorológico 
de bordo, são esperados ao longo da rota a ser voada, a menos que o 
radar meteorológico do avião esteja em condições operativas 
satisfatórias. (Não se aplica a voos de treinamento, ensaio ou traslado). 

RBAC 121, 
121.357 
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  045 GCTA ATA 34 

Equipamento 
de rádio para 
navegação - 
Navegação 
por contato 

(VFR diurna e 
noturna) 

Ninguém pode operar um avião em uma navegação VFR noturna, em 
rotas onde a navegação noturna por contato é autorizada, a menos que o 
avião esteja equipado com equipamento rádio necessário, sob condições 
normais de operação, para receber sinais de rádio navegação aplicáveis à 
rota a ser voada, exceto que não são requeridos receptores de marker 
beacon ou ILS. 

RBAC 121, 
121.347 (b) 

Para operações VFR 
noturnas é necessário 

que o equipamento rádio 
seja capaz de receber 

sinais de rádio navegação 
(ADF, VOR, DME, etc) 
aplicáveis à rota a ser 
voada, excetuando-se 

sinais de marker beacon 
e ILS, e esteja em 

condições normais de 
operação. 

 

  046 GCTA ATA 34 

Equipamento 
de rádio para 
navegação - 

VFR sem 
navegação 

por contato e 
IFR 

(a) Ninguém pode conduzir operações em condições VFR em rotas onde 
não seja possível a navegação por contato ou em condições IFR a menos 
que o avião usado nessas operações esteja equipado com pelo menos: 
(i) exceto como previsto em 121.349(c), dois sistemas aprovados de 
navegação independentes e adequados para navegação na rota a ser 
voada dentro do grau de precisão requerido pelo ATC; 
(ii) um receptor de marker beacon que forneça sinais visuais e aurais; 
(iii) um receptor ILS; 
(iv) qualquer sistema usado para atender aos requisitos de equipamento 
de navegação PBN (RNAV/RNP). 

RBAC 121, 
121.349 (a) 
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  047 GCTA ATA 34 

Equipamento 
de rádio para 
navegação - 

VFR sem 
navegação 

por contato e 
IFR - Sistema 

único 

 Não obstante o requisito do parágrafo 121.349(a)(2)(i) desta seção, o 
avião pode estar equipado com um sistema único independente de 
navegação adequado à rota a ser voada dentro do grau de precisão 
requerido pelo ATC, se: 
(1) possa ser mostrado que o avião está equipado com pelo menos um 
outro sistema independente de navegação adequado, no caso de perda da 
capacidade do sistema único independente de navegação permitido por 
este parágrafo em qualquer ponto ao longo da rota, para seguir com 
segurança até um aeroporto adequado e completar uma aproximação por 
instrumento; e 
(2) o avião tenha combustível suficiente para prosseguir o voo com 
segurança até um aeroporto adequado pelo uso do sistema de navegação 
remanescente, e completar uma aproximação e pouso por instrumento. 

RBAC 121, 
121.349 (c) 

  

  048 GCTA ATA 34 

Equipamento 
de rádio para 
navegação - 

VFR sem 
navegação 

por contato e 
IFR - 

VOR/DME 

 Se for usado equipamento de navegação VOR para cumprir com o 
parágrafo 121.349(a) ou (c), ninguém pode operar um avião a menos que 
este seja equipado com pelo menos um DME aprovado ou um sistema 
PBN (RNAV/RNP) adequado. 

RBAC 121, 
121.349 (d) 
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  049 GCTA ATA 34 
Horizonte 
artificial 

São requeridos dois indicadores giroscópicos de atitude (horizonte 
artificial) para cada piloto requerido. 
Além disso, para os aviões listados abaixo, deve haver um terceiro 
horizonte artificial que cumpra o estabelecido em 121.305(k): 
(1) em cada avião com motores a reação; 
(2) em cada avião turboélice tendo uma configuração para passageiros de 
mais de 30 assentos, excluindo qualquer assento para tripulantes, ou 
capacidade de carga paga superior a 7.500 lb; 
(3) Em cada avião turboélice que possua uma configuração de 30 assentos 
para passageiros ou menos, excluído quaisquer assentos para tripulante, e 
capacidade de carga paga de 7500 lb ou menos que tenha sido 
manufaturado após 20 de março de 1997, inclusive; 
(4) Após 20 de dezembro de 2010, cada avião turboélice que possua uma 
configuração de 10 até 30 assentos para passageiros e capacidade de 
carga paga de 7500 lb ou menos que tenha sido manufaturado após 20 de 
março de 1997. 

RBAC 121, 
121.305 

(e), 
121.305 (j), 
121.305 (k) 

O indicador giroscópico 
de atitude (horizonte 

artificial) requerido por 
121.305(k) deve atender 

o seguinte: (1) seja 
alimentado por uma 

fonte independente do 
sistema de geração 

elétrica; (2) continue a 
ter operação confiável 
por um mínimo de 30 

minutos após falha total 
do sistema de geração 

elétrica; (3) opere 
independentemente de 
qualquer outro sistema 
de indicação de atitude; 
(4) entre em operação 
após a falha total do 
sistema de geração 

elétrica sem necessitar 
comando do piloto; (5) 

seja localizado no painel 
de instrumentos em 

posição aceitável e que o 
torne facilmente visível e 

utilizável por qualquer 
um dos pilotos em seu 

posto normal de 
trabalho; e (6) seja 
apropriadamente 

iluminado durante todas 
as fases do voo. 
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  050 GCTA ATA 34 
Indicador da 
temperatura 
do ar externo 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado com os seguintes 
equipamentos e instrumentos de voo e de navegação: 
um indicador da temperatura do ar externo. 

RBAC 121, 
121.305 (d) 
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  051 GCTA ATA 34 
Indicador de 
derrapagens 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado com um 
indicador giroscópico de razão de curva combinado com um indicador de 
derrapagens ("turn-and-bank") por piloto requerido, exceto que é exigido 
apenas um indicador de derrapagem por piloto requerido quando existir 
um terceiro indicador de atitude utilizável em 360 graus de variações de 
arfagem e rolamento, instalado de acordo com a seção 121.305 (k). 

RBAC 121, 
121.305(f) 

O indicador giroscópico 
de atitude (horizonte 

artificial) requerido por 
121.305(k) deve atender 

o seguinte: (1) seja 
alimentado por uma 

fonte independente do 
sistema de geração 

elétrica; (2) continue a 
ter operação confiável 
por um mínimo de 30 

minutos após falha total 
do sistema de geração 

elétrica; (3) opere 
independentemente de 
qualquer outro sistema 
de indicação de atitude; 
(4) entre em operação 
após a falha total do 
sistema de geração 

elétrica sem necessitar 
comando do piloto; 

(5) seja localizado no 
painel de instrumentos 
em posição aceitável e 
que o torne facilmente 
visível e utilizável por 

qualquer um dos pilotos 
em seu posto normal de 

trabalho; e (6) seja 
apropriadamente 

iluminado durante todas 
as fases do voo. 
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  052 GCTA ATA 34 
Indicador de 

razão de 
curva 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado com um 
indicador giroscópico de razão de curva combinado com um indicador de 
derrapagens ("turn-and-bank") por piloto requerido, exceto que é exigido 
apenas um indicador de derrapagem por piloto requerido quando existir 
um terceiro indicador de atitude utilizável em 360 graus de variações de 
arfagem e rolamento, instalado de acordo com o parágrafo (k) desta 
seção. 

RBAC 121, 
121.305 (f) 

  

  053 GCTA ATA 34 
Indicador de 
velocidade 

vertical 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado com um 
indicador de velocidade vertical (indicador de razão de subida), por piloto 
requerido. 

RBAC 121, 
121.305 (i) 

  

  054 GCTA ATA 34 
Indicador 

giroscópico 
de direção 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado com um 
indicador giroscópico de direção (giro-direcional ou equivalente), por 
piloto requerido. 

RBAC 121, 
121.305 (g) 

  

  055 GCTA ATA 34 
Indicador 

giroscópico 
de direção 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado com os seguintes 
equipamentos e instrumentos de voo e de navegação: 
um indicador giroscópico de direção (giro-direcional ou equivalente), por 
piloto requerido. 

RBAC 121, 
121.305 (g) 

  

  056 GCTA ATA 34 

Indicador 
giroscópico 
de direção 

(giro 
direcional ou 
equivalente) 

Ninguém pode operar um avião que não esteja equipado um indicador 
giroscópico de direção (giro-direcional ou equivalente), por piloto 
requerido. 

RBAC 121, 
121.305 (g) 
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  057 GCTA ATA 34 
Radar 

meteorológic
o 

Ninguém pode operar qualquer avião categoria transporte (exceto aviões 
tipo C-46) ou um avião não incluído na categoria transporte de tipo 
certificado após 31 de dezembro de 1964, a menos que um equipamento 
de radar meteorológico aprovado tenha sido instalado no avião. 
 
Ninguém pode despachar um avião (ou iniciar o voo de um avião no caso 
de detentor de certificado que não usa um sistema de despacho) em voo 
VFR noturno ou IFR se as informações ou previsões meteorológicas 
conhecidas indicarem que trovoadas ou outros fenômenos 
meteorológicos potencialmente perigosos, capazes de serem detectados 
por um radar meteorológico de bordo, são esperados ao longo da rota a 
ser voada, a menos que o radar meteorológico do avião esteja em 
condições operativas satisfatórias; 

RBAC 121, 
121.357 

O regulamento apenas 
exige que o equipamento 

esteja operacional em  
voo VFR noturno ou IFR 

se as informações ou 
previsões meteorológicas 

conhecidas indicarem 
que trovoadas ou outros 

fenômenos 
meteorológicos 
potencialmente 

perigosos, capazes de 
serem detectados por um 
radar meteorológico de 
bordo, são esperados ao 
longo da rota a ser voada 

 

  058 GCTA ATA 34 

Sistema de 
detecção de 
tesouras de 

vento 
(windshear) 

(a) Aviões fabricados após 30 de novembro de 1993. Ninguém pode 
operar um avião com motores a jato fabricado após 30 de novembro de 
1993 a menos que ele possua a bordo um sistema aprovado de alarme e 
orientação de voo contra tesouras de vento, ou um sistema aprovado de 
detecção e evasão de tesouras de vento, ou uma combinação aprovada 
destes sistemas 
(b) Aviões fabricados antes de 01 de dezembro de 1993. Exceto como 
previsto no parágrafo (c) 
desta seção, após 30 de novembro de 1993, ninguém pode operar um 
avião com motores a jato 
fabricado antes de 01 de dezembro de 1993 a menos que um dos 
seguintes requisitos seja cumprido, 
como aplicável: 
(1) as marcas/modelos/séries listadas abaixo devem possuir a bordo um 
sistema aprovado de 
alarme e orientação de voo contra tesouras de vento, ou um sistema 
aprovado de detecção e evasão 
de tesouras de vento, ou uma combinação aprovada destes sistemas: 

RBAC 121, 
121.358 
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(i) A - 300 - 600; 
(ii) A - 310 - todas as séries; 
(iii) A - 320 - todas as séries; 
(iv) B - 737 - séries 300, 400 e 500; 
(v) B - 747 - 400; 
(vi) B - 757 - todas as séries; 
(vii) B - 767 - todas as séries; 
(viii) F - 100 - todas as séries; 
(ix) MD - 11 - todas as séries; e 
(x) MD - 80 - séries equipadas com EFIS e sistema digital de orientação de 
voo 
Honeywell-970. 
(2) todos os demais aviões com motores a jato não listados acima devem 
possuir a bordo, no 
mínimo, um sistema aprovado de alarme contra tesouras de ventos. Estes 
aviões podem também 
possuir a bordo um sistema aprovado de detecção e evasão de tesouras 
de vento, ou uma 
combinação aprovada destes sistemas 

  059 GCTA ATA 34 

Sistema de 
indicação de 
velocidade 

no ar 

Ninguém pode operar uma aeronave, a menos que ela seja equipada com: 
um sistema de indicação de velocidade no ar com tubo de pitot aquecido, 
ou com meio equivalente de evitar mau funcionamento por formação de 
gelo, por piloto requerido. 
 
 Para operações noturnas ou IFR, um altimetro adicional é requerido. 

RBAC 121, 
121.305 

(a), 
121.323 
(a)(5), 

121.325 
(a)(1) 
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  060 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 ACAS 

(d) Aeronaves categoria transporte com configuração para passageiros 
com mais de 30 assentos que tenham recebido seu primeiro Certificado 
de Aeronavegabilidade (independente do país emissor do mesmo) em ou 
após 01 de janeiro de 2008, devem ser equipadas com um sistema ACAS 
II (TCAS II, tipo 7.0 ou superior). 
(e) Aeronaves categoria transporte com configuração para passageiros 
com mais de 19 assentos, que tenham recebido seu primeiro Certificado 
de Aeronavegabilidade (independentemente do país emissor do mesmo) 
em ou após 01 de janeiro de 2010, devem ser equipadas com um sistema 
ACAS II (TCAS II, tipo 7.0 ou superior). 

RBHA 91, 
91.221 

  

  061 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 ACAS 

Qualquer aeronave com motores a turbina com peso máximo de 
decolagem acima de 33.000 lb operando segundo o RBAC 121 deve estar 
equipado com uma apropriada classe de transponder modo S que atenda 
ao TSO C-112, ou versão mais atual, e uma das seguintes unidades 
aprovadas: 
(i) TCAS II que atenda ao TSO C-119b (version 7.0), ou uma versão mais 
recente. 
(ii) TCAS II que atenda ao TSO C-119a (versão 6.04A Enhanced) que tenha 
sido instalado na aeronave antes de 1° maio de 2003. Se esse TCAS II 
versão 6.04A Enhanced não puder mais ser reparado nos padrões do TSO 
C-119a, o mesmo deve ser substituído por um TACS II que atenda ao TSO-
119b (versão 7.0), ou versão posterior. 
(iii) Um sistema anticolisão equivalente ao TSO C-119b (versão 7.0), ou 
posterior, capaz de coordenação com unidades que atendam ao TSO C-
119a (versão 6.04 Enhanced), ou versão posterior. 

RBAC 121, 
121.356 

(a)(1) 
  

  062 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 ACAS 

Qualquer aeronave com motores a turbina com configuração de assentos, 
excluindo quaisquer assentos da tripulação de voo, de 10 a 30 assentos 
operando segundo o RBAC 121 deve estar equipado com: 
(1) um TCAS I que atenda ao TSO C-118, ou versão posterior, ou 
(2) TCAS I Um sistema anticolisão equivalente ao TSO C-118, ou versão 
posterior, ou 
(3) um sistema anticolisão e transponder modo S que atenda ao parágrafo 
(a)(1) desta seção. 

RBAC 121, 
121.356 (b) 
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  063 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 FL 240 (DME) 
Nenhuma pessoa pode operar uma aeronave civil registrada no Brasil no 
ou acima do FL 240, a menos que a aeronave esteja equipada com um 
sistema aprovado de medida de distância (DME). 

RBHA 91, 
91.205 (e) 

  

  064 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 IFR 
(d) Vôos IFR. 
(4) um indicador de derrapagem para cada piloto requerido; 

RBHA 91, 
91.205 (d) 

  

  065 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 IFR 
(d) Vôos IFR. 
(5) um altímetro sensível, ajustável pela pressão barométrica para cada 
piloto requerido; 

RBHA 91, 
91.205 (d) 

  

  066 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 IFR 

(d) Vôos IFR. 
(7) um relógio mostrando horas, minutos e segundos, com ponteiro 
central de segundos comandável (ou com apresentação digital),para cada 
piloto requerido; 

RBHA 91, 
91.205 (d) 

  

  067 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 IFR 
(d) Vôos IFR. 
(9) um indicador de atitude de arfagem e inclinação (horizonte artificial) 
para cada piloto requerido; 

RBHA 91, 
91.205 (d) 

  

  068 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 IFR 
(d) Vôos IFR. 
(10) um indicador giroscópico de direção (giro direcional ou equivalente) 
para cada piloto requerido; 

RBHA 91, 
91.205 (d) 

  

  069 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 IFR 

d) Vôos IFR. 
(3) um indicador giroscópico de razão de curva para cada piloto requerido, 
exceto para as seguintes aeronaves: 
(i) aviões com um terceiro sistema de instrumento indicador de atitude 
utilizável em 360º de arfagem e rolamento e instalado de acordo com o 
RBHA 121, parágrafo 121.305(j); e 
(ii) aeronaves de asas rotativas com um terceiro sistema de instrumento 
indicador de atitude utilizável em atitudes de ± 80º de arfagem e ±120º de 
rolamento e instalados de acordo com o RBHA 29, parágrafo 29.1303(g); 
(i) aviões com um terceiro sistema de instrumento indicador de atitude 
utilizável em 360º de arfagem e rolamento e instalado de acordo com o 
RBHA 121, parágrafo 121.305(j); e (ii) aeronaves de asas rotativas com um 
terceiro sistema de instrumento indicador de atitude utilizável em 
atitudes de ± 80º de arfagem e ±120º de rolamento e instalados de acordo 
com o RBHA 29, parágrafo 29.1303(g) 

RBHA 91, 
91.205 (d) 
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  070 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 IFR 
(d) Vôos IFR. 
(11) um indicador de velocidade vertical para cada piloto requerido. 

RBHA 91, 
91.205 (d) 

  

  071 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 IFR 

PARA VOO RVSM 
1 – dois sistemas independentes de medição de altitude; 
2 – um transponder SSR com sistema de informação de altitude para 
monitorar altitude; 
3 – um sistema de alerta de altitude; e 
4 – um sistema automático de controle de altitude. 

IAC 3508, 
Item 9 - (a) 

  

  072 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 VFR Diurno 
Vôos VFR diurnos.[(17) um transmissor localizador de emergência (ELT), se 
requerido por 91.207 deste regulamento (período de reparo de até 90 
dias);] 

RBHA 91, 
91.205 (b) 

  

  073 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 VFR Diurno 
Vôos VFR diurnos. 
(2) um altímetro para cada piloto requerido; 

RBHA 91, 
91.205 (b) 

  

  074 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 VFR Diurno 
Vôos VFR diurnos. 
(4) um indicador de direção magnético (bússola); 

RBHA 91, 
91.205 (b) 

  

  075 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 VFR Diurno 
Vôos VFR diurnos. 
(1) um indicador de velocidade no ar para cada piloto requerido; 

RBHA 91, 
91.205 (b) 

  

  076 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 VFR Noturno 
(c) Vôo VFR noturno. 
(9) [Pelo menos um equipamento de rádio-navegação apropriado a cada 
estação de solo a ser utilizada, quando voando em área controlada 

RBHA 91, 
91.205 (c) 

  

  077 
GCTA / 
GOAG 

ATA 34 VFR Noturno 
(c) Vôo VFR noturno. 
(2) um indicador giroscópico de atitude (horizonte artificial); 

RBHA 91, 
91.205 (c) 

  

  078 GOAG ATA 34 Altímetro 
Ninguém pode operar uma aeronave, a menos que ela seja equipada com: 
Um altímetro (altimeter) sensível ajustável pela pressão barométrica para 
cada piloto requerido. 

RBAC 135, 
135.149 (a) 

  

  079 GOAG ATA 34 E-GPWS 
Todo avião com motores à turbina operando segundo o RBAC 135 deve 
possuir um Sistema de percepção e alarme de proximidade do solo (E-
GPWS) conforme especificações. 

RBAC 135, 
135.154 
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  080 GOAG ATA 34 
Equipamento 
de detecção 
de trovoadas 

Ninguém pode operar uma aeronave que tenha uma configuração para 
passageiros de 10 ou mais assentos, excluindo qualquer assento para 
piloto, transportando passageiros, exceto um helicóptero operando em 
condições visuais diurnas, a menos que a aeronave seja equipada com 
um equipamento de detecção de trovoadas (storm-scope) ou um radar 
meteorológico, ambos aprovados, instalado na aeronave. 

RBAC 135, 
135.173 (a) 

  

  081 GOAG ATA 34 
Equipamento 
de detecção 
de trovoadas 

Ninguém pode iniciar um voo em condições IFR ou VFR noturno quando 
informações meteorológicas indicarem que existem razoáveis 
probabilidades de que trovoadas ou outras condições 
atmosféricas potencialmente perigosas, que podem ser detectadas 
pelosequipamentos de detecção de trovoadas de bordo requeridos pelos 
parágrafos (a) ou (b) desta seção, ocorram ao longo da rota a ser voada, a 
menos que o equipamento de detecção instalado (pelo menos um) esteja 
em condições satisfatórias de funcionamento. 

RBAC 135, 
135.173 (c) 

  

  082 GOAG ATA 34 
Equipamento 
de detecção 
de trovoadas 

Ninguém pode operar um helicóptero que tenha uma configuração para 
passageiros de 10 ou mais assentos, excluindo qualquer assento para 
piloto, em operações VFR noturnas transportando passageiros quando 
informações meteorológicas indicarem que existem razoáveis 
probabilidades de que trovoadas ou outras condições atmosféricas 
potencialmente perigosas, que podem ser detectadas pelo equipamento 
de bordo de detecção de trovoadas, ocorram ao longo da rota a ser voada, 
a menos que o helicóptero seja equipado com um equipamento de 
detecção de trovoadas (tipo "storm-scope") ou um radar meteorológico, 
ambos aprovados. 

RBAC 135, 
135.173 (b) 

  

  083 GOAG ATA 34 
Equipamento

s de rádio-
navegação 

Ninguém pode operar uma aeronave transportando passageiros em 
voo VFR noturno, a menos que ela possua equipamentos de rádio-
navegação capazes de receber sinais das estações de terra a serem 
utilizadas. 

RBAC 135, 
135.161 (b) 

  

  084 GOAG ATA 34 
Gravador de 
dados de voo 
(10 a 19 pax) 

Exceto como previsto no parágrafo (k) desta seção, ninguém pode operar 
segundo este regulamento um multimotor com motores a turbina, avião 
ou helicóptero, tendo uma configuração para passageiros de 10 a 19 
assentos excluindo qualquer assento para tripulantes e que tenha sido 
fabricado após 11 de outubro de 1991, a menos que a aeronave seja 
equipada com um ou maisgravadores de dados de voo 

RBAC 135, 
135.152 (a) 

  

http://www.anac.gov.br/Default.aspx


 

Código: 

MPR-0031/SPO/SAR 
Rev.: 

A 

Assunto: 

Procedimento para análise de MEL no âmbito da SPO e da SAR 

 

 

Código: 

MPR-0031/SPO/SAR 
Revisão: 

A 
Classificação: 

RESERVADO 

Data da publicação: 

29/10/2015 
Página: 

35/36 

  085 GOAG ATA 34 
Horizonte 
artificial 

Ninguém pode operar uma aeronave, a menos que ela seja equipada com: 
(c) para aviões a reação, em adição a dois indicadores giroscópicos de 
inclinação e arfagem (horizonte artificial) para uso nas posições dos 
pilotos, um terceiro indicador instalado de acordo com os requisitos para 
instrumentos estabelecidos no parágrafo 121.305(j) do RBAC 121; 

RBAC 135, 
135.149 (c) 

  

  086 GOAG ATA 34 
Horizonte 
artificial 

Ninguém pode operar uma aeronave em voo VFR noturno transportando 
passageiros, a menos que ela seja equipada com: Um indicador 
giroscópico de arfagem e inclinação (pitch and slope) (horizonte artificial) 
por piloto requerido. 

RBAC 135, 
135.159 (c) 

  

  087 GOAG ATA 34 
Indicador de 
derrapagem 

Ninguém pode operar uma aeronave em voo VFR noturno transportando 
passageiros, a menos que ela seja equipada com: 
Um indicador de derrapagem (slip indicator) por piloto requerido. 

RBAC 135, 
135.159 (b) 

  

  088 GOAG ATA 34 
Indicador de 

razão de 
curva 

Ninguém pode operar uma aeronave em voo VFR noturno transportando 
passageiros, a menos que ela seja equipada com: 
Um indicador giroscópico de razão de curva (rate of turn) por piloto 
requerido, exceto nas seguintes aeronaves: 
- aviões com um terceiro sistema de indicação de atitude utilizável em 
todas as atitudes de voo de 360º em arfagem e rolamento e instalado de 
acordo com os requisitos de instrumentos estabelecidos no parágrafo 
121.305(j) do RBAC 121; 
- helicópteros com um terceiro sistema de indicação de atitude utilizável 
em todas as atitudes de voo de 80º de arfagem e 120º de rolamento e 
instalado de acordo com o parágrafo 29.1303(g) do RBAC 29; e 
- helicópteros com peso máximo de decolagem aprovado de 6.000 lbs ou 
menos. 

RBAC 135, 
135.159 (a) 

  

  089 GOAG ATA 34 
Indicador de 
velocidade 

vertical 

Ninguém pode operar uma aeronave em voo IFR transportando 
passageiros, a menos que ela possua os seguintes equipamentos e 
instrumentos, todos funcionando: Um indicador de velocidade vertical 
(vertical speed) para cada piloto requerido. 

RBAC 135, 
135.163 (a) 

  

  090 GOAG ATA 34 
Indicador 

giroscópico 
de direção 

Ninguém pode operar uma aeronave em voo VFR noturno transportando 
passageiros, a menos que ela seja equipada com: Um indicador 
giroscópico de direção (Directional Gyroscopic Indicator) por piloto 
requerido. 

RBAC 135, 
135.159 (d) 
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  091 GOAG ATA 34 
Operações 
sobre água 

"Nenhuma pessoa pode decolar com um avião para um vôo sobre água, 
com mais de 30 minutos de tempo de vôo ou mais de 185 km (100 milhas 
marítimas) de distância da costa mais próxima, a menos que o avião 
possua, pelo menos, os seguintes equipamentos em condições de 
operação: 
(2) equipamentos eletrônicos de navegação apropriados, constituídos 
por, pelo menos, duas unidades eletrônicas independentes de navegação, 
capazes de prover o piloto com as informações necessárias para navegar 
com o avião dentro do espaço aéreo designado pelo controle de tráfego 
aéreo. 
Entretanto, pode ser usado um único receptor que receba tanto os sinais 
requeridos para navegação como para comunicações em vez de um 
receptor para navegação e outro receptor para comunicações. 

RBHA 91, 
91.511 (a) 

  

  092 GOAG ATA 34 
Radar 

meteorológic
o 

Ninguém pode operar uma aeronave categoria transporte em 
operações transportando passageiros, a menos que um radar 
meteorológico aprovado esteja instalado na aeronave. 
Esta seção não se aplica para aeronaves durante operações de 
treinamento, ensaios e em voos de traslado. 

RBAC 135, 
135.175 (a) 

  

  093 GOAG ATA 34 

Requisitos 
IFR e grandes 
extensões de 
água (10 ou 

Ninguém pode operar um AVIÃO à reação, com 10 passageiros ou mais, 
ou um avião multimotor em uma operação complementar ou em voo IFR 
ou sobre grandes extensões de água sem que disponha de: 
(1) dois transmissores; 
(2) dois microfones; 
(3) dois fones ou um fone e um alto-falante; 
(4) um receptor de "marker beacon"; 
(5) dois receptores independentes para navegação; e 
(6) dois receptores independentes para comunicações. 

RBAC 135, 
135.165 (a) 
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